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Geachte beer, mevrouw, 

In de raadcommissie Financien en Veiligheid van 7 december 2016 is bet 
raadsvoorstel wijziging verordening cameratoezicht besproken. Tijdens deze 
bespreking heb ik toegezegd om voor de raad van 21 december 2016 alle 
bekende cijfers inzake de maatregelen in de Gele Loper te sturen. Middels 
deze brief informeer ik u over de actuele cijfers die wij op dit moment 
hebben. 

Sinds half oktober 2016 is de vermiming van de gebiedsontzegging 1 
ingegaan. De bevoegdheid is verruimd naar de omgeving van de Ubbo 
Emmiussingel. Daamaast is de duur van de eerste gebiedsontzegging 
verlengd van 8 uur naar 12 uur. 
In de periode 17 oktober tot 1 november 2016 zijn 14 verblijfsontzeggingen 
opgelegd en in de periode van 1 november tot en met 13 december 2016 zijn 
9 verblijfsontzeggingen opgelegd. In totaal zijn dus sinds deze maatregel 23 
verblijfsontzeggingen van 12 uur opgelegd. 

Bij de aanpak voor veelplegers is naar aanleiding van de overlast in de Gele 
Loper opnieuw gekeken naar de prioritering. Er is een lijst van ruim 60 
personen bekend en van deze groep zijn 30 mensen geselecteerd die de 
meeste overlast verzorgen. Voor deze groep van 30 mensen wordt maatwerk 
casuistiek toegepast. 

Voorts zijn de BOA's van stadstoezicht in afstemming met de politic sinds 
eind September intensiever in de Gele Loper aanwezig. Stadstoezicht heeft in 
de periode van 20 September 2016 tot 15 december 2016 7 processen 
verbaal uitgeschreven voor overtredingen zoals bedelen, alcohol (drinken op 
straat) en wildplassen. Door daar dagelijks meer zichtbaar aanwezig te zijn 
neemt het aantal overtredingen af. Preventief spreken zij de overlastgevers, 
welke nog niet in overtreding zijn aan, en leggen hen de regels uit. 
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De cijfers die in het raadsvoorstel staan inzake incidenten in het gebied tussen 
de Ubbo Emmiussingel en de Vismarkt zijn geactualiseerd en aangevuld met 
de cijfers over handel in soft drugs. De cijfers zijn als volgt: 

September Oktober November December 
(tot de 
15"̂ ) 

Drugs en alcohol 23 28 8 6 
gerelateerde overlast 
Diefstal fiets 27 26 14 2 
Handel in softdrugs 5 3 4 0 

De komende tijd zal ik de overlastsituatie in het Gele Lopergebied 
nauwlettend volgen en samen met de politic de effectiviteit van de getroffen 
maatregelen monitoren. Ik houd de raad hiervan op de hoogte. Ik zal in ieder 
geval halverwege 2017 met een evaluatie bij u komen. 

Met vriendelijke groet, 

mlsester van Groningen, 

udsten 


